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CNE

CIRCULAR N.º 05/2022
DE: Chefe de Núcleo de S. Miguel
PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel
2022-01-23
ASSUNTO: Programa e-Associativismo — auscultação
A pedido da Junta Regional dos Açores divulga-se a mensagem do Director Regional
da Juventude sobre o programa e-Associativismo. Nesta, são pedidos contributos às
associações juvenis sobre a aquisição de hardware e software a abranger este ano no
referido programa. Estes contributos terão de ser submetidos à Direcção Regional da
Juventude até ao dia 30 de Janeiro. Para que possamos compilar as V. sugestões
num único documento, e remetê-las à Junta Regional dos Açores antes daquele limite
temporal, sugeríamos a data de 28 de Janeiro para a recepção das mesmas.
Reproduz-se, na íntegra, a mensagem do Director Regional.
“Caro/a Dirigente Associativo,
O ritmo de implantação das novas tecnologias é cada vez mais acelerado, com
mudanças importantes num espaço temporal cada vez mais condensado. Da
Sociedade Industrial passou-se rapidamente para Era da Tecnologia e rapidamente já
se vive na Era Digital.
Os meios digitais têm cada vez mais um papel preponderante no quotidiano pessoal e
profissional e é urgente dotar a sociedade de ferramentas digitais que proporcionem
oportunidades justas e equitativas a todos.
Acresce que o Associativismo mantém uma relevância evidente e inquestionável no
desenvolvimento local e é um dos pilares fundamentais para a participação e formação
dos nossos jovens, pelo que se torna urgente que as Associações Juvenis disponham
das melhores condições digitais possíveis para dar resposta aos desafios emergentes
desta nova geração e desta nova realidade da sociedade.
Neste, sentido, a Direção Regional da Juventude criou o Programa de Apoio à
Capacitação Digital das Associações Juvenis, designado Programa e-Associativismo,
regulamentado pela Portaria n.º 95/2021 de 10 de setembro de 2021, que visa apoiar
a capacitação digital das associações juvenis, através de cofinanciamento destinado à
aquisição de equipamento hardware e software.
Tem como destinatários as associações juvenis, suas federações e as associações
equiparadas a associações juvenis referidas nas subalíneas ii) e iii) da alínea b) do
artigo 65.º do Decreto Legislativo n.º 18/2008/A, de 7 de julho.
Anualmente, por despacho do Secretário Regional da Juventude, Qualificação
Profissional e Emprego, é aberto o procedimento de candidatura ao e-Associativismo,
bem como é referido o tipo de equipamento hardware e software a que se destina o
cofinanciamento.
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Assim, considerando que a codefinição de políticas de juventude e auscultação a
quem operacionaliza estas medidas é condição, quase sine qua non, da adequação
das mesmas, somos a solicitar a V. Exa. um contributo, até 30 de janeiro de 2022, na
definição dos equipamentos que deverão ser objeto de apoio para o ano de 2022.
Cordialmente,
Eládio Braga
Diretor Regional da Juventude”
O nosso contributo poderá ser relevante pois permitirá, em 2022, concorrer ao
programa e-Associativismo e continuar a dotar os nossos agrupamentos com meios
tecnológicos mais actuais e melhores.
Com uma forte canhota despeço-me estando

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

O Chefe de Núcleo de S. Miguel

(Paulo Alexandre Pacheco Mota)
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